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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2088-
3/19 од 23.01.2019. године и Решења о образовању комисије, број 2088-4/19 од 23.01.2019. 
године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку добра – Електрична енергија ЈН 01/19 ОП  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцима: 
Наручилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад; 
Интернет страница наручиоца:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра – ЈН 01/19  ОП – Електрична енергија. 
Назив и шифра из општег речника набавки: Електрична енергија – 09310000 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Служба за комерцијалне послове – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs односно број факса: 021-528-014. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра – ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија. 
Назив и шифра из општег речника набавки: Електрична енергија – 09310000. 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама.  
 
3. Врста оквирног споразума 
Наручилац не спроводи јавну набавку ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА 
 

Oбразац бр. 1 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, РОК ИСПОРУКЕ И ДР. 
1) Врста добара 
Електрична енергија. 
2) Техничке карактеристике 
У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Службени 
гласник РС", број 120/2012 и 120/2014). 
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 
месту примопредаје током испоруке. 
3) Квалитет 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Одлуком о усвајању правила 
о раду тржишта елекртичне енергије („Службени гласник РС“ бр. 120/2012 и 120/2014), 
Правилима о раду преносног система ЈП "Електромрежа Србије", Београд (''Сл. глaсник РС'' бр. 
79/2014), Правилима о раду дистрибутивног система, Закона  о енергетици (''Службени гласник 
РС'', бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом (''Сл. гласник РС'', број 63/2013 и 91/2018). 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 
местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно утрошку електричне енергије за период 01. јануар 
2018. године - 31. децембар 2018. године. 
Напомена: 
Утрошак електричне енергије у наведеном периоду износио је 827.400 kWh.  
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 
Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања 
уговора није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора. 
5) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 
6) Рок испоруке добара 
Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана ступања на снагу. У 
случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 
промене снабдевача. 
7) Место испоруке/примопредаје 
Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 
ниском напону и широкој потрошњи, тј. места примопредаје на следећим електроенергетским 
објектима: 

 
 
 

Место и датум                      Понуђач 
     М. П.  

      _______________________                 _______________________ 
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Oбразац бр. 1-1 
1. БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НОВИ САД 
Ед број: 141 246100 
Место мерења: 1410246100 
Број бројила : 10611806 
Одобрење за прикључење број: 312-168-2.30.2/2002 
Категорија: Потрошња на ниском напону 
Одобрена снага: 120 kW 
 
2. ДУШАНА ВАСИЉЕВА 8     
21101 НОВИ САД     
Ед број: 141 25434     
Место мерења: 1410025434 
Број бројила : 1951796     
Одобрење за прикључење број: 312-168-2.30.2/2002     
Категорија: Широка потрошња- једнотарифни     
Одобрена снага: 17,250 kW  
 
3. ДУШАНА ВАСИЉЕВА 8 
21101 НОВИ САД 
Ед број: 141 18411 
Место мерења: 1410018411 
Број бројила : 020780116156 
Одобрење за прикључење број: 312-1180-2.30.2/08 
Категорија: Широка потрошња- једнотарифни 
Одобрена снага: 43,470 kW  
 
4. БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА 34 
21101 НОВИ САД 
Ед број: 141 0038048 
Место мерења: 4015036619 
Број бројила : 8008254 
Категорија: Широка потрошња- једнотарифни 
Одобрена снага: 17,250 kW  
 
5. БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НОВИ САД 
Место мерења: 4013116615 
Број бројила : 227308 
Категорија: Потрошња на ниском напону 
Одобрена снага: 25 kW  
 
 
 Место и датум                      Понуђач 

     М. П.  
      _______________________                 _______________________ 

 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија 7/41 

  
 

Oбразац бр. 1-2 

 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом 
пословању стекне право да користи и додатне објекте или да поједина места испоруке одјави 
уколико у свом пословању изгуби право да их користи. 
 

Напомена : 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране свог 
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. Став 
3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон), односно да 
ће одмах по потписивању уговора, закључити: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен 
и 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 
 

 

          Место и датум                      Понуђач 
     М. П.  

_______________________                _______________________ 
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  Oбразац бр. 1-3 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА 

1.Адреса мерног места:  
БУЛ.ЦАРА ЛАЗАРА 3 приземље и први спрат  
21101 НОВИ САД  
Место мерења: 1410246100 
Број бројила : 10611806 
Одобрење за прикључење број: 312-168-2.30.2/2002 
Категорија: Ниски напон – комерцијално снабдевање  
Уговор број: 
Одобрена снага: 125,455 kW 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Назив 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)  

Електрична енергија kWh 45.000 42.000 47.000 40.000 43.000 43.000 42.000 44.000 41.000 46.000 44.000 47.000 524.000 

 

  јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО 

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)   

Активна електрична 
енергија у ВТ kWh 

32.000 30.000 34.000 29.000 31.000 31.000 30.000 32.000 29.000 33.000 31.000 33.000 375.000 

Активна електрична 
енергија у НТ kWh 

13.000 12.000 13.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 14.000 149.000 

Активна енергија за 
2019. kWh 

                        524.000 

 
Место и датум                                                                                                    Понуђач 

              М. П.  
_______________________                                                                                          _______________________ 
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  Oбразац бр. 1-4 
 
2.Адреса мерног места: 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
Д.ВАСИЉЕВА 8 
21101 НОВИ САД   
Место мерења: 1410025434 
Број бројила : 1951796     
Одобрење за прикључење број: 312-168-2.30.2/2002     
Категорија: Широка потрошња-комерцијално снабдевање  
Уговор број:    
Одобрена снага: 17,250 kW 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Назив 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)  

Електрична енергија kWh 800 800 900 900 900 1.100 1.100 1.400 1.100 1.100 1.200 1.200 12.500 

 

  јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)   

Активна електрична 
енергија у ВТ kWh 

500 500 600 600 600 700 700 900 700 700 800 800 8.100 

Активна електрична 
енергија у НТ kWh 

300 300 300 300 300 400 400 500 400 400 400 400 4400 

Активна енергија за 2019. kWh                         12.500 

 
Место и датум                                                                                                              Понуђач 

              М. П.  
_______________________                                                                                                    _______________________ 
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Oбразац бр. 1-5 
3.Адреса мерног места: 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
Д.ВАСИЉЕВА 6 
21101 НОВИ САД 
Место мерења: 1410018411 
Број бројила :020780116156 
Одобрење за прикључење број: 312-1180-2.30.2/08 
Категорија: Широка потрошња-комерцијално снабдевање  
Одобрена снага: 43,470 kW 
 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Назив 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)  

Електрична енергија kWh 21.000 19.000 20.000 21.000 21.000 20.000 23.000 24.000 21.000 21.000 21.000 17.000 249.000 

 

  јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)   

Активна електрична 
енергија у ВТ kWh 

14.000 12.000 13.000 14.000  14.000  14.000 16.000 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000 169.000 

Активна електрична 
енергија у НТ kWh 

7.000 7.000 7.000  7.000  7.000 6.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 3.000 80.000 

Активна енергија за 2019. kWh             249.000 

 
Место и датум                                                                                                 Понуђач 

              М. П.  
_______________________                                                                                       _______________________ 
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Oбразац бр. 1-6 
4.Адреса мерног места: 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
БУЛ.ОСЛОБОЂЕЊА 34 
21101 НОВИ САД 
Ед број: 141 0038048 
Место мерења: 4015036619 
Број бројила :8008254 
Категорија: Широка потрошња- једнотарифни 
Одобрена снага:17,250 Kw 

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Назив 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)  

Електрична енергија kWh 1.800 1.700 1.500 900 900 1.200 1.100 1.500 1.200 1.200 1.700 2.100 16.800 

 

  јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)   

Активна електрична 
енергија у ВТ kWh 

1.200 1.100 1.000 600 600 800 700 1.000 800 800 1.100 1.400 11.100 

Активна електрична 
енергија у НТ kWh 

600 600 500 300 300 400 400 500 400 400 600 700 5.700 

Активна енергија за 2019. kWh             16.800 

 
Место и датум                                                                                                             Понуђач 

              М. П.  
_______________________                                                                                                 _______________________ 
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Oбразац бр. 1-7 

5. Адреса мерног места:  
БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3 
21101 НОВИ САД 
Место мерења: 1410297074 
Категорија: Ниски напон – комерцијално снабдевање 
Одобрена снага:25 kW 
  

    јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Назив 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)  

Електрична енергија kWh 2.400 2.100 2.300 2.000 2.400 2.400 1.500 1.900 1.500 1.600 2.500 2.500 25.100 

 

  јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО  

Тарифни став 
Обрачунска 

величина 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh) 
Утрошак 

(kWh)   

Активна електрична 
енергија у ВТ kWh 

2.000 1.700 1.900 1.600 2.000 2.000 1.200 1.600 1.200 1.300 2.100 2.100 20.700 

Активна електрична 
енергија у НТ kWh 

400 400 400 400 400 400 300 300 300 300 400 400 4.400 

Активна енергија за 2019. kWh             25.100 

 
 
 

Место и датум                                                                                        Понуђач 
              М. П.  

_______________________                                                                              _______________________ 
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Oбразац бр. 1-8 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
 

ШИРОКА 
ПОТРОШЊА 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ УКУПНО 

ВТ (kWh) 15.700 13.600 14.600 15.200 15.200 15.500 17.400 17.900 15.500 15.500 15.900 16.200 188.200 

НТ (kWh) 7.900 7.900 7.800 7.600 7.600 6.800 7.800 9.000 7.800 7.800 8.000 4.100 90.100 

Укупно 23.600 21.500 22.400 22.800 22.800 22.300 25.200 26.900 23.300 23.300 23.900 20.300 278.300 

                              

НИСКИ 
НАПОН 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ УКУПНО 

ВТ (kWh) 34.000 31.700 35.900 30.600 33.000 33.000 31.200 33.600 30.200 34.300 33.100 35.100 395.700 

НТ (kWh) 13.400 12.400 13.400 11.400 12.400 12.400 12.300 12.300 12.300 13.300 13.400 14.400 153.400 

Укупно 47.400 44.100 49.300 42.000 45.400 45.400 43.500 45.900 42.500 47.600 46.500 49.500 549.100 

                              

УКУПНО 

Тарифа ЈАН ФЕБ МАРТ АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ УКУПНО 

ВТ (kWh) 49.700 45.300 50.500 45.800 48.200 48.500 48.600 51.500 45.700 49.800 49.000 51.300 583.900 

НТ (kWh) 21.300 20.300 21.200 19.000 20.000 19.200 20.100 21.300 20.100 21.100 21.400 18.500 243.500 

Укупно 71.000 65.600 71.700 64.800 68.200 67.700 68.700 72.800 65.800 70.900 70.400 69.800 827.400 

 
 

                                  Место и датум                                                                      Понуђач 
              М. П.  

                      _______________________                                                         _______________________ 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, са 
назнаком: 
 ,,Понуда за јавну набавку добра –  ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до – 04.03.2019. 
године до 09 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 04.03.2019. године са почетком у 
11 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
Списак обавезне документације:   

1. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 
Техничка спецификација и 1-8 -Рекапитулација; 

2. Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци понуде: Oбразац 2 –Подаци о 
понуђачу, 2-1 – Подаци о подизвођачу (овај образац није обавезно доставити ако се не 
ангажује подизвођач), 2-2 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди (овај образац није 
обавезно доставити ако понуђач не наступа у заједничкој понуди), 2-3 – Опис предмета 
набавке; 

3. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 3 и 3-1– Образац структуре цена са 
упутством како да се попуни; 

4. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 4 – Модел уговора;  
5. Потписан и печатом оверен Oбразац бр. 5 – Менично писмо за добро извршење 

уговора; 
6. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 6 – Образац трошкова припреме  

понуде; 
7. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 7 – Образац изјаве о независној 

понуди; 
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8. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 8 – Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл.75. ст. 2. Закона; 

9. Остала документа тражена конкурсном документацијом. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 
 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добра ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем и 

- Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Важност уговора 
Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана ступања на снагу. 
У случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 
промене снабдевача. 
Понуђач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
-број набавке; 
-број уговора. 
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9.2. Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.3 Обрачун утрошене електричне енергије 
Оператор дистрибутивног система ће  првог дана у месецу који је радни дан за Крајњег купца, 
на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, а о чему ће саставити записник. 

Записник о оствареној потрошњи понуђач је дужан да достави уз фактуру за плаћање. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, 
као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати документ биће саставни 
део рачуна. 
 
9.4 Резервно снабдевање 

У складу са чланом 192. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. 
закон), резервно снабдевање се остварује без захтева крајњег купца и почиње престанком 
уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем. 

 
9.5 Услови плаћања 

Наручилац ће плаћање вршити у року допећа исказаног на рачуну за испоручене количине 
електричне енергије. 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној 
набавци. 
Цена је фиксна и исказана у РСД и не може се мењати.  
Цeнa из стaвa 1. oвoг члaнa сe мoжe мeњaти укoликo дoђe дo прoмeнe цeнa eлeктричнe 
eнeргиje, нa кojу je дaтa сaглaснoст oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику РС. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
1. Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), 
бланко соло меницу за добро извршење уговора, безусловно и неопозиво наплативу, заједно 
са једним, попуњеним, потписаним и овереним Меничним писмом – овлашћењем (Образац 
број 5), (менично писмо - Образац бр. 5 се прилаже и као саставни део понуде). 
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране органа надлежног за оверавање  
(ОП образац), Понуђач је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања уговора.  
Менично писмо – овлашћење (Образац 5) за добро извршење уговора мора бити попуњено у 
висини од 10% вредности уговора без ПДВ. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором.  
Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
Нереализована меница за добро извршење уговора биће враћена Извршиоцу на његов писани 
захтев након истека рока важења менице у року од пет дана од дана пријема захтева. 
 

13.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факсом на број 021-528-014, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрусној 
докуметанцији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Напомена: Уколико се Захтев за додатним информацијама доставља факсом или мејлом и  
стигне у току радног времена тј. сваког радног дана (од понедљка до петка) у интервалу од 7 
до 15 часова сматраће се да је захтев пристигао истог дана. За захтеве пристигле након 
напред утврђеног времена, сматраће се да су стигли првог наредног радног дана у интервалу 
од 7 до 15 часова. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 01/19 ОП – Електрична 
енергија“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА СА НЕГАТИВНОМ 
РЕФЕРЕНЦОМ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10%) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност има понуда са 
дужим роком важења. 
Уколико ни након примене наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену и исти роком важења. Извлачење путем жреба наручилац 
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ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок важења исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XII конкурсне документације). 
 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца. осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог закона. 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на жиро рачун буџета Републике Србије 
број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - ознака јавне набавке, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу од: 
1) 60.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo прoцeњeнa 
врeднoст ниje вeћa oд 5.000.000 динaрa; 
2) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
3) 250.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo je 
прoцeњeнa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
4) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
5) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo збир 
прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa, укoликo je 
нaбaвкa oбликoвaнa пo пaртиjaмa;  
6) 0,1% прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe цeнe пoнуђaчa кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa 
врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
7) 0,1% збирa прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe 
цeнe пoнуђaчa кojимa су дoдeљeни угoвoри, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн 
oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoшкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдњaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa oснoвaн, нaручилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaштиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa мoрa 
нaручиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa дeлимичнo усвojeн, Рeпубличкa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe свaкa 
стрaнкa снoсити свoje трoшкoвe или ћe трoшкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву 
зa зaштиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoшкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoшкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoшeњa oдлукe нaручиoцa, oднoснo Рeпубличкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa.  
O трoшкoвимa oдлучуje Рeпубличкa кoмисиja. Oдлукa Рeпубличкe кoмисиje je извршни нaслoв.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 
јавним набавкама: 
  

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
За правна лица 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  - докaз је лиценца за 
снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне  енергије 
издату од Агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та 
лиценца важећа; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона 
о јавним набавкама: 
  
За правна лица 
1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода); 
 

2. Услов: Право на учешће има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
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Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или 
другим надлежним органом те државе. 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа 
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

 
4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке- Лиценца за снабдевање електричном енергијом на тржишту 
електричне  енергије издата од Агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције 
да је та лиценца важећа. 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3.  не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За предузетнике 

1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода); 

   
2. Услов: Право на учешће има понуђач ако он и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

 
3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
 б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој предузетник има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним 
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 

 
4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке – Лиценца за снабдевање електричном енергијом на 
тржишту електричне  енергије издата од Агенције за енергетику РС и потврду 
исте Агенције да је та лиценца важећа. 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За физичка лица 
1. Услов: Право на учешће има физичко лице које није осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне Управе локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој физико лице има пребивалиште не издају докази из члана 77. 
Закона, понуђач-физичко лице може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
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под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 

3. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  
предмет јавне набавке.  
Доказ: Лиценца за снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне  
енергије издата од Агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та 
лиценца важећа. 

 
4. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 1. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 

Докази о испуњености услова за учешће могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од дана 
пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију свих 
наведених доказа. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави у року на увид 
оригинал или оверену копију свих горе наведених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву и уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 

Понуђач је у обавези да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова у поступку јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 

 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА: 
1.1 Да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно, у било ком 
периоду из претходне две године, до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, обавио је минимално једну трансакцију. 
*Доказ: 
Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту 
електричне енергије, односно да је, у било ком периоду из претходне две године, до дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално 
једну трансакцију. 
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1.2 Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
свог одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. Став 
3. Закона о енергетици, („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. закон),  односно да 
ће одмах по потписивању уговора, закључити: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен 
и 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 
а. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 
Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама подизвођач мора да 
испуњава само ако ће он бити задужен за реализацију дела јавне набавке за који се тражи 
дозвола. 
Подизвођач мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 
Закона о јавним набавкама. 
 
б. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Срав 1. Тач. 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама, 
испуњава само онај понуђач из групе понуђача који ће бити задужен за реализацију дела јавне 
набавке за који се тражи дозвола. 
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. 
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Образац број 2 

                                                                   VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – ЈН 01/19 ОП– 
Електрична енергија. 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-Табела 1 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Заокружити начин подношења понуде 

а) САМОСТАЛНО 

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (навести назив и седиште свих понуђача) 
 

в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој 
понуди) 

Врста правног лица (Заокружити) 

а) Микро предузеће                           
б) Мало предузеће                
в) Средње предузеће           
г) Велико предузеће                            
д) Гигантско предузеће        
е) Физичко лице 

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                                                       ________________________   
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Образац број 2-1 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ –Табела 2 
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

                                                                                  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  
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Образац број 2-2 
  
 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- Табела 3 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  
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Образац број 2-3 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН 01/19 ОП– Табела 4  

 
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________  
 
Напомене:  

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 

- У колону Садржај понуде, уписати услове из колоне Услови, или исте потврдити са 
„Да“.

УСЛОВИ    САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Укупна вредност понуде – која служи као критеријум за доделу 

уговора. 
 

Вредност уговора  
Уговор се закључује на износ од 8.000.000,00 динара без ПДВ) 

 

Планирана потрошња 
(потрошња је планирана на основу потрошње електричне енергије у 
2018. години. Обрачун оствареног утрошка, вршиће се на основу стварне 
потрошње) 

 

Услови плаћања   
Наручилац ће плаћање вршити у року достећа исказаног на рачуну за 
испоручене количине електричне енергије. 

 

Резервно снабдевање 
У складу са чланом 192. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 
145/2014 и 95/2018-др. закон) 

 

Обрачун утрошене електричне енергије 

Оператор дистрибутивног система ће  првог дана у месецу који је радни 
дан за Крајњег купца, на местима примопредаје (мерна места) 
извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 
енергије за претходни месец, а о чему ће саставити записник. 
Записник о оствареној потрошњи понуђач је дужан да достави уз 
фактуру за плаћање. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, 
односно преузете енергије, као валидан податак користиће се податак 
оператора система, и дати документ биће саставни део рачуна. 

 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда) 
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Образац број 3 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
 

  
Предмет 
набавке 

Јед. мере Процењене количине 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом, 

Ред.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x4) 7. (3x5) 

1. 
Електрична 
енергија ВТ 

kWh 583.900         

2. 
Електрична 
енергија НТ  

kWh 243.500         

3.                                                                                                                 УКУПНО  
  

 
Укупна цена без ПДВ ће се користити као критеријум за доделу уговора.  
 
                                                           Место и датум:       М. П.                                                   Понуђач: 

 
_____________________________     _________________________ 
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Образац број 3-1 
 

Напомена: јединична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у  
складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ).  
 
Јединичне цене не обухватају  следеће трошкове: 
Остали (зависни) трошкови: 

1.Трошкови приступа за пренос електричне енергије према важећој одлуци (у периоду 

обрачуна) -  тренутно је важећа Одлука о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије ЈП"Електро мрежа Србије" Београд која је објављена у “Службеном 

гласнику РС” . 16/2013. 

2.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије Према 

важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цена: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цена тако што ће унети понуђену јединичну цену, 
изражену у динарима по јединици мере без ПДВ, , јединчну цену са ПДВ, укупну цену без ПДВ 
и укупну цену са ПДВ. 
 
Образац структуре цена понуђач треба да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 1 до 3 Обрасца 
број 3. 

 
 
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________  
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Образац број 4 

III МОДЕЛ УГОВОРА 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА 

 ЈН 01/19 ОП– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
Закључен дана _________________ између: 
 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
са седиштем у Новом Саду, улица Булевар цара Лазара 3,  
ПИБ:101651557 Матични број: 08023182 
Број рачуна: 355-3200238152-61 Назив банке: Војвођанска банка А. Д. - Нови Сад, 
Телефон:+381214895010 Телефакс:+38121528014 
које заступа директор Ненад Барац, дипл. менаџер 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:................................................. 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручилац), 
 
Заједно са: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
*(остали из групе понуђача) 
 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач попуњава 
у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. Поља означена испрекиданом линијом понуђач није дужан да 
попуни – иста ће бити попуњена од стране Наручиоца  приликом закључивања уговора. 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . 
Број и датум одлуке о додели уговора:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Понуда изабраног понуђача бр. _ _ _ _ _ _ _од_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Предмет уговора 

 
Члан 1. 

            Предмет овог уговора је јавна набавка добра – Електрична енергија, ЈН 01/19 ОП (у 
даљем тексту: Добро), у свему према захтеву Наручиоца, свим вaжeћим зaкoнским и 
пoдзaкoнским прoписимa кojи рeгулишу испoруку eлeктричнe eнeргиje као и понуде 
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Испоручиоца која је заведена код Наручиоца под бројем _ _ _ _ _ _ _  од _ _ _ _ _ _ _ _ . године и 
којa чини саставни део овог уговора. 

Обрасци број 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 2-3, 3 и 3-1 прилажу се уговору и чине 
његов саставни део. 

 
Количина и квалитет Добра 

Члан 2. 
Угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa oбaвeзу испoрукe и прoдaje, oднoснo прeузимaњa и плaћaњa 

Добра извршe нa слeдeћи нaчин: 
Врстa прoдaje: пoтпунo снaбдeвaњe Добром сa бaлaнснoм oдгoвoрнoшћу. 
Кaпaцитeт испoрукe: jeдиничнa цeнa /kwh 

-  Пeриoд испoрукe: годину дана од дана закључења уговора oд 00:00 дo 24:00 часа. У 
случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 
промене снабдевача. 

- Кoличинa Добра: нa oснoву oствaрeнe пoтрoшњe Наручиоца 
- Meстo испoрукe: Свa oбрaчунскa мeрнa мeстa Наручиоца прикључeнa нa дистрибутивни 

систeм у склaду сa спецификацијом кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 
Испоручилац сe oбaвeзуje дa врстa и нивo квaлитeтa испoручeног  Добра будe у склaду сa 

Прaвилимa o рaду прeнoснoг ситeмa  ЈП "Електромрежа Србије", Београд (''Сл. глaсник РС'' бр. 
79/2014). 

Испоручилац сe oбaвeзуje дa испoручи Добро у склaду сa Одлуком о усвајању правила о 
раду тржишта електричне енергије (''Сл. глaсник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), Прaвилимa o 
рaду прeнoснoг ситeмa  ЈП "Електромрежа Србије", Београд (''Сл. глaсник РС'' бр. 79/2014), 
Прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa, oднoснo у склaду сa свим вaжeћим зaкoнским и 
пoдзaкoнским прoписимa кojи рeгулишу испoруку Добра. 

 
Вредност уговора  

Члан 3. 
        Укупно уговорена вредност износи  8.000.000,00  динара, без ПДВ-а, односно 

________________ динара са ПДВ-ом. 
      Наручилац ниje у oбaвeзи дa рeaлизуje цeлoкупни угoвoрeни изнoс, вeћ ћe сe исти 

рeaлизoвaти у склaду сa ствaрнoм пoтрoшњoм Наручиоца. 
           Испоручилац je дужaн дa Наручиоцу фaктуришe пoтрoшњу Добра пo jeдиничним цeнaмa 
из oбрaсцa пoнудe. 

     Цeнa je фикснa зa угoвoрeни пeриoд испoрукe. 
     Цeнa из стaвa 1. oвoг члaнa сe мoжe мeњaти укoликo дoђe дo прoмeнe цeнa Добра, нa 

кojу je дaтa сaглaснoст oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику РС. 
Испоручилац је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
-број набавке; 
-број уговора. 
Финансирање: Сопствена средства 
 
Место испоруке и пријем 

Члан 4. 
Meстa испoрукe су пoстojeћa oбрaчунскa мeрнa мeстa Наручиоца прикључeнa нa 

дистрибутивни систeм у склaду сa спецификацијом кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у 

свом пословању стекне право да користи и додатне објекте или да поједина место испоруке 
одјави уколико у свом пословању изгуби право да их користи.  
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Испоручилац снoси свe ризикe, кao и свe припaдajућe и зaвиснe трoшкoвe у вeзи сa 
прeнoсoм и испoрукoм Добра дo мeстa испoрукe. 

 
Обрачун утрошеног Добра 

Члан 5. 
   Испоручилац ћe првoг дaнa у мeсeцу, кojи je рaдни дaн зa Наручиоца, нa мeстимa 

примoпрeдaje (мeрнa мeстa) извршити oчитaвaњe кoличинe oствaрeнe пoтрoшњe Добра зa 
прeтхoдни мeсeц, о чему ће сачинити записник. 
        Записник о оствареној потрошњи Испоручилац  је дужан да достави уз фактуру за плаћање. 
          У случajу дa угoвoрнe стрaнe нису сaглaснe oкo кoличинe прoдaтог, oднoснo прeузeтог 
Добра, кao вaлидaн пoдaтaк кoристићe сe пoдaтaк oпeрaтoрa прeнoснoг систeмa и дати 
документ биће саставни део рачуна. 

Нa oснoву дoкумeнтa o oчитaвaњу утрoшкa, Испоручилац издaje Наручиоцу рaчун зa 
испoручeно Добро, кojи сaдржи искaзaну цeну Добра, oбрaчунски пeриoд, кao и нaкнaдe 
прoписaнe зaкoнoм, пoрeзe и oстaлe oбaвeзe или инфoрмaциje сагласно Закону о енергетици.  

Испоручилац  рaчун дoстaвљa пoштoм. 
 

Начин плаћања 
  Члан 6. 

        Наручилац je дужaн дa плаћање рачуна врши у року достећа исказаног на рачуну за 
испоручене количине Добра. 

  У случajу дa Наручилац нe плaти рaчун у рoку из стaвa 1, дужaн je дa Испоручиоцу, зa 
пeриoд дoцњe плaти и зaтeзну кaмaту прoписaну зaкoнoм, кojу je Испоручилац  дужaн дa 
oбрaзлoжи и издa кaмaтни лист, кao пoсeбaн дoкумeнaт. 

 Наручилац ћe извршити плaћaњe нa бaнкaрски рaчун Испоручиоца, пo писмeним 
инструкциjaмa нaзнaчeним нa сaмoм рaчуну, сa пoзивoм нa брoj рaчунa кojи сe плaћa. 

Смaтрaћe сe дa je Наручилац измириo oбaвeзу кaдa Испоручиоцу уплaти нa рaчун укупaн 
изнoс цeнe зa прeузeту eлeктричну eнeргиjу. 
 
Обавезе Испоручиоца 

Члан 7. 
           Пoрeд oбaвeзa нaвeдeних члaнoвимa oвoг Угoвoрa, Испоручилац  дужaн дa: 

 
- нe ускрaћуje или oтeжaвa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa, збoг кoришћeњa 

прaвa нa прoмeну снaбдeвaчa, нити сe мoжe нaмeтaти дoдaтнe финaнсиjскe oбaвeзe пo 
тoм oснoву. 

- Наручиоца нa њeгoв зaхтeв oбaвeсти o пoдaцимa o пoтрoшњи Добра, у склaду сa 
Зaкoнoм o eнeргeтици и прaвилимa o прoмeни снaбдeвaчa. 

- прe пoднoшeњa зaхтeвa oпeрaтoру систeмa зa oбустaву испoрукe Добра збoг 
нeизвршeних oбaвeзa пo угoвoру o прoдajи Добра, Наручиоца прeтхoднo упoзoри дa у 
рoку прoписaним Зaкoнoм измири дoспeлe oбaвeзe, oднoснo пoстигнe спoрaзум o 
извршaвaњу oбaвeзe. 

- сe придржaвa члaнoвa 37. и 38. Урeдбe o услoвимa испoрукe и снaбдeвaњa 
eлeктричнoм eнeргиjoм (''Службeни гaсник РС'', брoj 63/13 и 91/2018), збoг 
спeцифичнoсти oбjeкaтa Наручиоца. 

- Наручиоцу, рaди oбeзбeђeњa штeдњe и рaциoнaлнe пoтрoшњe Добра, дaje 
oдгoвaрajућa упутствa o нajeкoнoмичниjим нaчинимa кoришћeњa и штeдњe Добра. 
 
 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија 36/41 

  
 

Начин обавештавања о промени цена и других услова снадбевања електричном енергијом  
 

Члан 8. 
O прoмeни цeнa и других услoвa прoдaje, Испоручилац  je oбaвeзaн дa нeпoсрeднo oбaвeсти 

Наручиоца, нajкaсниje пeтнaeст дaнa прe примeнe измeњeних цeнa или услoвa прoдaje, изузeв 
у случaj снижeњa цeнa и дaвaњa Наручиоцу пoвoљниjих услoвa прoдaje. 

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, Наручилац имa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa o 
прoдajи aкo нe прихвaтa измeњeнe услoвe прoдaje или измeњeнe цeнe. 

 
 

Средства финансијског обезбеђања 
 

Члан 9. 
Испоручилац је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, безусловно 

и неопозиво наплативу, за добро извршење уговора заједно са једним попуњеним, 
потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији 
менице код Народне банке Србије. 

Менично писмо – овлашћења за добро извршење уговора мора бити попуњено у висини од 
10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Испоручилац је у обавези да достави оверене потписе лица овлашћених за заступање који 
су оверени од стране органа надлежног за оверавање(ОП образац). 
       Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко соло менице у 
случајевима када Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
        Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
       Нереализована меница зa добро извршење уговора биће враћена Испоручиоцу на његов 
писани захтев након истека рока важења менице, а у року од 5 дана од дана пријема писаног 
захтева. 
 
Резервно снадбевање  

Члан 10. 
              Испоручилац je дужaн дa Наручиоцу oбeзбeди рeзeрвнo снaбдeвaњe у склaду сa члaнoм 
192. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др. закон), резервно 
снабдевање се остварује без захтева крајњег купца и почиње престанком уговора о снабдевању 
са ранијим снабдевачем. 
 
Ступање на снагу и важност уговора  

Члан 11. 
        Уговор ступа на снагу даном закључења и важи годину дана од дана ступања на снагу. 

                У случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске 
процедуре промене снабдевача. 
                 Уговор ће престати да важи и пре рока наведеног у ставу 1 овог члана уколико 
Наручилац потроши Добро до вредности уговорене чланом 3 овог уговора.  
  
Раскид уговора 

Члан 12. 
 Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико Испоручилац не поштује 
одредбе наведеног уз право наплате средстава финасијског обезбеђења. 
 Наручилац може у сваком моменту раскинути овај уговор где је отказни рок 15 дана од 
дана пријема писаног отказа уз обавезу реализације права и обавеза преузетих до момента 
раскида уговора. 
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Спорови 

Члан 13. 
Све евентуалне спорове из Уговора уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 

уколико се не постигне споразум, уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
 
Остале одредбе 

Члан 14. 
Ниједна од уговорних страна нема право да своја права и обавезе из овог Уговора пренесе 

на треће лице. 
 

Члан 15. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе важећих законских 

прописа. 
 

Члан 16. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветнa примерака од којих Наручилац и Испоручилац 

задржавају по 2 (два) примерка. 
 
 
 

         За ИСПОРУЧИОЦА:                                                     За НАРУЧИОЦА: 
 
_________________________      ________________________ 
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        Образац  бр. 5 

IX СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
                                                          
                                                         МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 
ЈН 01/19 ОП  

 
Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу (за добро извршење уговора), серијски 
број:___________________и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, 
Нови Сад као Повериоца, да је може попунити на износ 
од:__________________динара,исловима:______________________________________________
_________________________________ за износ дуга са свим припадајућим обавезама и 
трошковима по основу Уговора бр.______________ од __________ и овлашћујемо ЈКП 
„Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски, преко ____________________, изврши наплату са свих рачуна 
Предузећа _________________________ из његових новчаних средстава, односно друге 
имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   ________________________________________ 
                                                                   (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача. 
Образац по потреби копирати. 
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Образац број 6 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

                Место и датум                        Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац број 7 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке ЈН 01/19 ОП – Електрична енергија, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 

Место и датум:                                                                     Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                                  или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  

 
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац број 8 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.............................................................................................. [навести назив понуђача] у 
поступку јавне добара ЈН 01/19 ОП  – Електрична енергија, поштовао је обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења 
понуде. 

 
 
 

Место и датум:                                                                   Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                           или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

      Печат и потпис  

 

                                                                               ________________________  

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


